SC levará vinhos superiores ao Brinda Brasil
Quem visitar os estandes das vinícolas catarinenses na oitava edição do Brinda
Brasil, dias 14 e 15 de junho, no Brasília Palace Hotel, terá a oportunidade de
conhecer e apreciar, muito provavelmente, a melhor safra de vinhos e
espumantes produzidos em Santa Catarina. Isso será possível pela elevada
qualidade da safra de uvas deste ano, principalmente a produção do Vale do
Rio do Peixe e do Vale do Contestado, usadas pelas vinícolas do estado para a
produção de seus diferenciados espumantes e vinhos brancos.
Segundo as primeiras avaliações da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), a qualidade das uvas colhidas na
vindima de 2018 revelou uma das safras de melhor qualidade da jovem história
vitivinícola com vinhos finos em SC. De acordo com a Associação dos Vinhos
de Altitude (Acavitis), este ano estão sendo colhidos 1,5 milhão de quilos de
uva para vinhos finos de altitude, o que deve provocar a fabricação de
aproximadamente 2 milhões de garrafas.
O produtor Everson Suzin espera colher 60 toneladas da fruta, 10% a menos
que 2017. Mesmo em quantidade menor, a qualidade está surpreendendo. “Nós
estamos conseguindo índice maturação que em poucos anos a gente
conseguiu. Então tem tudo pra nós conseguirmos um vinho estruturado, um
vinho potente e, principalmente, um vinho equilibrado”, disse Suzin.
O frio fora de época em 2017 fez com que os produtores de uva da Serra
perdessem cerca de 15% da produção. Já no Oeste, o clima ajudou e a previsão
é colher 20% a mais, segundo informações da Epagri.

BRINDA BRASIL

O Maior Salão do Espumante Brasileiro
Data: 14 (quinta) e 15 (sexta) de junho de 2018
Local: Brasília Palace Hotel – SHTN, Trecho 1, Lote 1 – CEP:70800-200 –
Brasília/DF
Convites á venda

– pela Bilheteria Digital (com cobraça de taxa), nas lojas do
– Conjunto Nacional
– Pátio Brasil Shopping
– Brasília Shopping
– Feira dos Importados
ou pelo site: www.bilheteriadigital.com.br
– Adega Almeida (Sem taxa de serviço)
End: SHCGN 710/711 – Bloco F, loja 43 – Asa Norte – Brasília, DF, 70750-660
Horário: das 9 às 19h
Telefone: (61) 3036-8580
– Renato Vilarinho (Sem taxa de serviço):
(61) 98252-3905
VALORES:
90 reais – 1o lote (100 primeiros ingressos)
100 reais – 2o lote
120 reais – 3o lote
150 reais – na porta do evento.
Maiores informações no site do Brinda Brasil: www.brindabrasil.com.br
Ou por whatsapp:
(61) 99829-8087
(61) 98131-7437
(61) 98193-8313

Censura 18 anos.
Sujeito a lotação.

